
Om generaliseringars använbarhet och teaterns påtaglighet – Erik Beckman 

 

 

“Vanliga Platonhatare och materialister, enkla barthianer och Köpings-bor 

fattar aldrig att tanken kan överge kroppen, kommunen och texten.” 1 
             Erik Beckman  

 

 

Spänningar 

Författaren Erik Beckman var en vanlig Platonhatare som bodde i Köping. Han såg den 

grekiske filosofen som huvudansvarig för den idealiserande och förtryckande värdehirarki där 

“vita liljor och allehanda  blomster” är överordnade den konkreta, grova och ounvikliga 

verklighet som Beckman hade som sin hemvist för sitt författarskap.2 I sin poesi ville 

Beckman skriva fram en estetisk och politisk värdebefriad jämlikhet och utsatte därför Platon 

för ständiga attacker speciellt inriktade på att skjuta i sank idén om att vissa nivåer av livet 

endast är möjliga att uppleva om en viss insikt, en viss bildning och förståelse har erövrats 

genom studier och reflektion.  

Tankarna kring Beckman och Platon kommer till mig vid läsningen av Protagoras- 

dialogen och jag tycker mig se att den dialektiska dynamik som Platon laborerar med också 

finns hos Beckman; ett formmässigt släktskap jämsides med det livslånga, spänningsfyllda 

och irriterande “samtal” som Beckman förde med de kanoniserade västerländska filosoferna. 

Beckmans - inte alltför unika – metod att söka sig mot en “obekväm” spänning mellan 

motsatser, mellan motsatta åsikter och hans problematiserande av begreppen bildning, 

utbildning och kunskap (han var ju folkhögskolelärare) är, tillsamman med min mycket 

konkreta erfarenhet av hans författarskap, anledningen till att jag drar in honom i det här 

sammanhanget. Min tanke är att via ett uppsättningsarbete jag gjorde för någon tid sedan och 

som var en iscensättning av Beckmans dikt Trosförklaring Farstu 1, resonera kring 

generaliseringars natur och användbarhet.3 Jag vill ställa frågan om hur och på vilket sätt kan 

jag finna motlägg och reflektionsytor hos Platon och andra filosofer, som fäster i det dilemma 

Beckman skriver fram i sin dikt, att: Den demokratiska dialogen är i behov av begreppsliga 

och språkliga  generaliseringar, men jag i livet jag lever hatar dem, de skaver mot mig och mot 

alla de människor jag ser, en och en och en i världen.  

 



Ytterligare ett dilemma jag vill försöka resonera kring i samma kontext, och som tydligare tar 

fäste i teatererfarenheten snarare än i texttolkningen, är spänningen mellan 

skådespelarkroppens brutala påtaglighet och teatertextens - i det här fallet alltså Beckmans 

dikt - obegränsade möjligheter. Denna spänning är alltid närvarande, centralt vital, i mitt 

undersökande av hur teatern kan finna former för att ge texter av icke-dramatisk struktur 

teatral gestalt.  

 

 

Att dra, och begrepp 

Att dra en texttolkning och en iscensättningserfarenhet genom ett nät av tankar och tänkare 

som inte omedelbart direkt är kopplade till texten eller den taktila tolkningserfarenheten – i 

detta fall teaterskapandet – vad ger det för resultat?  Och: Vad belyser vad? Blir kanhända 

läsningen av de komplexa referenserna förskjuten när den genomförs med ett uppsåt? Men 

vilken läsning är ren och stor och helt öppen? 6 Vad är det som säger att den pragmatiska 

läsningens begränsningar är större än de begränsningar som följer av illusionen om att inte ha 

några? 

Först kan man kanske konstatera att tilltaget att låta läsningen belysas av den 

konstnärliga praktiken öppnar för möjligheten att utvidga och omforma begrepp så att de blir  

användbara i det egna (tanke)arbetet. Filosofen Tore Nordestam säger: “Min tes är att det 

finns nödvändiga samband mellan begrepp och exempel. Det finns ingen anledning att anta att 

alla begrepp är knutna till exempel på samma sätt.” 7 Vad betyder det?  

I den första meningen är det ordet “nödvändiga” som helt klart ställer till det. Betyder det 

att för att ett begrepp ska uppstå så måste där finnas ett exempel? Exemplet är nödändigt för 

att begreppet ska uppstå? (Finns det begrepp utan exempel? Finns det exempel utan begrepp? 

Finns det begrepp som sitter samman med helt fel [sneda, skeva, distorderade] exempel?). 

Den andra meningen förstår jag som att begreppens användning och följaktligen deras 

betydelse är i flux fram till den punkt - i tiden - då de fästs i en erfarenhet som är en 

upplevelse som är personlig och därför i flux – igen. 

 

För konstnären blir frågan om begreppens – de han vanligtvis använder sig av i beskrivningen 

av sin praktik  –  betydelse egentligen intressant och problematisk först då han börjar 

reflektera kring sitt arbete, exempelvis i den konstnärliga forskningen. Därför prövar jag 

antagandet att den konstnärliga forskningen till stor del (inledningsvis?) handlar om att belysa 

och aktivera existerande begrepp i den konstnärliga praktiken och sedan vidare reflektera över 



hur dessa kommunicerar utanför sin idiomatiska ram och sedan ytterligare vidare reflektera 

över dessa begrepps användbarhet som begrepp (vilket detta är ett försök till). Under den 

tidiga taktila erfarenheten, d.v.s. ofta under utbildningstiden, uppfattar konstnären det som att 

ett begrepp sitter samman med en företeelse (handgrepp, material). Ett exempel kanske skulle 

kunna vara att begreppet material för keramikern betecknar lera och för regissören text. 8 

Men så snart konstnären börjar reflektera kring sin praktik löses denna begränsade (trygga?) 

bestämning omedelbart upp sig och begreppen blir “porösa, öppna, i grunden omstridda”. 9 

För att återknyta till Nordestams tes, tror jag inte att denna uppluckring för konstnären 

innebär att begreppet i egentlig mening frigör sig från den tidigare erfarenheten, utan 

sambandet finns där, oavsett om man vill det eller inte. Denna ofrånkomlighet kan kanske 

vara det som Nordestam kallar nödvändighet?  

Min process genom och in i den konstnärliga forskningen är mestadels en självklar 

fördjupning och vidareutveckling av min konstnärliga praktik som regissör. Men det innebär 

inte, vilket man kanske skulle kunna förledas att tro, att denna process är lätthanterlig. 

Tvärtom följer på den fördjupade reflektionen en sorts uppskiktning av konstnärliga 

erfarenheter och ett mångfacetterat synsätt tar överhanden. Energin i denna, vad ska vi kalla 

det för, fördjupning eller utveckling skiljer sig från den skapandekraft som – oavsett estetiska 

preferenser -  krävs för att bygga.10  

Det begrepp som jag i den beckmanska farstu-kontexten vill resonera kring och 

undersöka använbarheten i är alltså generalisering(ar). Min utgångsdefinition av begreppet är 

den där tilltaget (att göra en generalisering) innebär att man ger en allmän giltighet till en 

kvalitet, egenskap eller liknande utifrån exemplet av en eller ett fåtal. Såsom jag finner det, 

används inte begreppet explicit i någon av de texter jag resonerar med, men som följd av 

språkets (alla språks?) begriplighetsambition är generaliseringens mekanik ständigt 

närvarande. Är det inte precis där som Wittgensteins filosofiska undersökningar börjar?  I ett 

antal exempel i inledningen av Filosofiska undersökningar beskriver Wittgenstein en 

namngivningsmodell med principen att alla ting som ser ut som X kallar vi för sten, och alla 

ting som ser Y kallar vi för stock. 11 Jag läser det som att fokus i Wittgensteins undersökning 

är förståelsen av språket. Alltså förståelsen; hur vi förstår, vad vi förstår respektive inte 

förstår. Och, språkets effekt. Men utan några anspråk på att ha en överblick vill jag ändå 

beskriva det som att grunduppställningen (de dramaturgiska förutsättningarna för 

resonemangets stabilitet) i Wittgensteins filosofiska undersökning liknar ett slutet rum där 

överföringen av språk(et) sker i en sorts desinficerad miljö, oanfrätt av politik, sociala eller 

emotionella aspekter.12 Med ett sånt konstaterande slår man undan generaliseringsbegreppets 



användbarhet. Även om man alltså kan spåra en sorts generaliseringsmekanik i Wittgensteins 

beskrivning av språkets funktion, är ordet generalisering laddat med en konnotation av 

bedömning (värde, placering i hierarki) och jag kan inte se att den betydelsen är relevant i 

denna wittgensteinkontext. 

Så om vi lämnar Wittgenstein och begreppsproblematiken och istället tar avstamp i ett 

annat påstående av Tore Nordestams, där han säger  att i den “…filosofiska traditionen från 

Platon till Aristoteles är det det allmänna som står i fokus.” 13 så förs vi direkt in i den 

dynamik och det resonemang som är centralt i Beckmans dikt. I Trosförklaring Farstu 1 är 

det nämligen införlivandet av individen i ideologiska och religiösa grupperingar som 

undersöks och ifrågasätts. Spänningen mellan den enskilde och det allmänna kan man kanske 

beskriva som en oundviklig och betydelsefull del av den äldre filosofins fokus på det 

allmänna. I Platons Protagoras-dialog leds man in till just detta tema genom ett samtal kring 

vilka lärdomar (konstfärdigheter) som bör erövras, hur man finner och utvecklar dem (vilka 

bör man lyssna till som lärare?). Platon håller, genom alla vändningar i texten, upp ett 

varnande finger för att uppsikten över sin egen begränsning aldrig kan bli tillräcklig.  Ganska 

snart övergår dialogen till att handla om dygder: Av gudarna har människan fått skamkänslan 

och rättvisan som gåva och dessa är grunden för att hon ska erövra de dygder och den 

hållning som gör henne till en duglig politisk medborgare. Det handlar allstå om att lära sig 

färdigheten (återigen en sorts konstfärdighet) att ingå i det allmänna. Tydligare än så kan 

släktskapet med Beckmans dikt inte bli. När Platon sen fortsätter dialogen med att närma sig 

frågan om hur skönhet bör definieras förstår man hur Beckman utvecklade sitt Platon-hat. 

Även om jag själv inte vill gå riktigt så långt i mitt omdöme utan upplever att 

oförutsägbarheten och skärpan i resonemanget åstadkommer ett visst liv i texten, så blir jag 

ganska snart matt av den didaktiska tonen. Därför blir läsningen av Platon mer intressant ur en 

formmässig aspekt än innehållslig. Språket, den ornamenterade dialogen ofta bestående av 

upprepningar med förskjutningar i betydelse,  medger en gränslöshet i infallsvinklar och 

åsikter. Det vrids och vänds. Talet och tanken är ett och Platon är därmed tydlig i sin strävan 

mot det gemensamma växandet eller den gemensamma förändringen.14 Denna didaktiska 

språkliga taktik överfördes - av grekerna själva - till teatern och blev där långlivad (se nuet!).  

Utifrån mitt perspektiv som regissör är detta både intressant och besvärande och jag tänker 

högt (som ett språng in till Beckman): 

 

 

Teaterns till synes ofrånkomliga rättrådighet 



Bakom föreställningen om vad teater är ligger  hos en avsevärd stor del av människorna att 

det är ett sceniskt framförande av en dramatisk eller komisk historia med en narrativ struktur. 

Denna historia är alltid, precis som själva företeelsen teater, god och rättrådig. Den ställer sig 

på den svages sida, den kritiserar makten och de onda krafterna i världen och berättar så 

historien om den förtryckta och instängda människan, om behovet av kärlek och jämlikhet, 

om människans falskhet och själviskhet. Den absolut dominerande delen av den teater som 

produceras, både av kommersiella och icke-kommersiella producenter, tillmötesgår 

teaterpublikens förväntningar på att det är sådana berättelser som ska gestaltas på scenen 

genom att just göra det. 15 

Medan den kommersiella teatern berättar historier med rättrådiga förtecken av rent 

ekonomiska skäl – att den lilla goda vinner kampen över den stora onda, säljer bättre – så har 

den så kallade konstnärliga, icke-kommersiella teatern andra skäl till att göra det. Vilka skäl 

är då dessa? Låt oss pröva med att ge dem rubriken politiska, politiska i så måtto att de 

springer ur en vilja till att förändra världen utanför teatern. Denna ambition har som vi vet  

sina rötter långt tillbaka i den västerländska teaterhistorien. Det är ett instrumentellt och 

didaktiskt arv vilande i sin tilltro till att dessa berättelser ska göra männsikan – 

teaterbesökaren – till en mer insiktsfull och känslig varelse. Men frågan är om de gör det, om 

dessa ofta politiskt korrekta historier verkligen kan åstadkomma någon förskjutning eller 

förändring i dagens värld så länge språk och iscensättningar bygger på en bekräftande och 

friktionslös överenskommelse som avstår från att se det nya och främmande som en möjlighet 

att utvidga (livs-)upplevelsen. Vilken effekt på publik och samhälle får då denna växande hög 

av rättrådiga historier? Åstadkommer de någon förändring eller kanske vill teatern inte det, 

kanske är teatern egentligen fullt nöjd med att ingå som en del i den krympande västerländska 

medelklassens krympande bildningssken? En överseende tolkning av oförmågan att se det 

konservativa och icke-föränderliga i en sådan estetisk hållning, skulle kunna vara att 

förespråkarna/ upprätthållarna anser att denna  estetik bidrar till att hålla liv i det 

demokratiska samtalet och att det aktiverar ämnen och språk som existerar i den 

sanktionerade omvärldsanalysen och ökar på så sätt (känslan av) delaktighet. 

 

 

Dikten och varför dikten på teatern 

Jag avstår från att tala om Beckman och hans författarskap i sin helhet, men jag talar om 

Beckman genom att jag talar om dikten och genom att jag talar om dikten talar jag om min 

tolkning av dikten - och om min iscensättning.  



 

Limpan – eller i detta ungefärliga 

sammanhang snarare: lampan 

    tänder konturerna i våra  

    ungefärliga ansiktsovaler 

och vi blir vi vi vi 

och du du – Fjodor Rainer Maria 

blå i ansiktet och nära nära 

    vå våra vi – nära du du 

    nä nära – vi vå våra vi 

 

Innesluts i vi vi vi  

Gud och pingstförsamlingen 

Marx och manifestet 

    vi gu och pi gu o pi 

    vi ma och ma ma o ma 

    talar tunga mi o tunga di 

    tunga vi o våra tungo vi 

 

Men någon går ut  

och svär – fan 

och någon kommer in  

och ber – gud 

och de möts: 

i farstun. 

I farstun! 

Och vi fattar alla tag 

och vräker lampan över ända 

och rusar ut och möts: i farstun 

och hittar lösningen och hem: 

 

    Afrikan till Afrika! 

    Pakistan till Pakistan! 

    Vällingbo till Vällingby! 



    Jag till Prästmon! 

    Per till Perstorp! 

    Göte Göteborg! 

 

Lär oss våra språk och dialekter 

numret på vår sko och skjorta. 

 

 

Min förmodan är att när teaterns förändringsvilja exponeras i berättelser som dramaturgisk 

använder sig av den dynamik som uppstår i att ställa sig i opposition: mot normer, mot 

förutfattade meningar, mot politiskt förtryck, så uppstår ett konservativt resultat eftersom 

berättelsen formuleras i relation till en sanktionerad verklighetsbild och blir på så sätt 

begränsad av, kanske kan man till och med säga underordnad, maktens estetiska och politiska 

hegemoni. I den dynamiken blir varje berättelse, oavsett om den är politiskt korrekt eller inte, 

en vara som vilken annan vara som helst och teaterbesöket liktydigt med vilken annan 

konsumtion som helst.   

 

Tilltalet i Beckmans dikt är utåtriktat och angeläget om att dra med läsaren in i ett skeende, 

och jag uppfattar att där finns en sorts påvisande ton (eller ett “pekande” [Den effektive 

pekaren] ). Det var denna kvalitet av angelägenhet i uttrycket kombinerat med den 

onomatopoetiska lekfullheten, den klangliga rikedomen och den rytmiska tätheten som fick 

mig att börja läsa dikten på djupet. Ganska snart tyckte jag mig kunna utläsa både en vilja till 

att diskutera politiskt/existensiella dilemman och en vilja att sätta språkets materialitet i bruk, 

alltså en tilltro till att språket faktiskt gör (åstadkommer) något konkret.  Men för att det – 

språket – ska “göra” något så måste det väl klinga, sägas ut? 16Att ta dikten in på teatern för 

att undersöka i vilket konkret förhållande dess form (klang, rytm) stod till dess tematik kändes 

därför som en självklar förlängning av min läsning. Frågan blev: Är det så att diktens 

uppbrutna språk ifrågasätter, explicit genom sin form, språket som bärare av en specifik 

betydelse (åsikt, ståndpunkt, sanning) och gör därför inte anspråk på att vara begriplig och 

undandrar sig på så sätt generaliseringens mekanik?  

 

“Kan man inte säga att den estetiska distinktion, varmed det estetiska medvetandet skiljer sig 

från verket, legitimeras av det läsande medvetandets autonomi? Litteratur liknar den poesi, 

som avlägsnat sig från ontologisk giltighet.”17  Här talar Gadamer om “litteraturens sätt att 



vara” och om litteraturens förverkligande i läsningen. Inledningsvis förstår jag detta som att 

han tilldömer varje upplevelse (estetiska distinktion) som enskild (autonom) och inte 

införlivad med varken verket eller någon annans upplevelse. Men frågorna radar upp sig och 

den kanske mest intressanta ur teaterns perspektiv är den om hur det ovanstående påståendet 

förhåller sig till det som Gadamer påstår straxt innan när han talar om den kollektiva rumsliga 

konsterfarenheten: “Också här måste förmedlingen tänkas som fullständig. Varken den 

skapande konstnären själv som person eller framställaren, som uppför ett verk, ej heller 

åskådaren, som tar till sig spelet; ingen av dessa kan legitimera någon självständighet inför 

konstverkets Vara.”18 Den mest högdynamiska tolkningen av denna motsättning mellan 

“…det läsande medvetandets autonomi? “ och “…ingen av dessa kan legitimera någon 

självständighet inför konstverkets Vara.” är att den kollektiva konstupplevelsen innebär ett 

avsevärt mindre utrymme för den enskilda (autonoma) tolkningen än läsningens .19 Denna 

observation reverberar rakt in i teaterns konstruktion och Vara, och måste sätta spår. 

Frågetecken! Den avslutande meningen i det ovan givna citatet – “Litteratur liknar den poesi, 

som avlägsnat sig från ontologisk giltighet.” –  står i direkt relation till Gadamers resonemang 

kring det estetiska Varats beroende av framställningen, ett resonemang som man skulle kunna 

beskriva som ett sorts framvaskande av ett konstens ontologiska dimension där han beskriver 

upplevelsen av att förlora sig själv (uppgå i) som central.20 Om det är avlägsnandet från denna 

“ontologiska giltighet” som Gadamer talar om, så är det återigen ett försök att beskriva 

skillnaden i upplevelsen av att läsa och att lyssna.  Men meningen kanske också kan förstås 

som att litteratur, i bemärkelsen god/bra, bör sträva mot den mångfacetterade och öppna 

kvalitet som begreppet poesi inbegriper. Avlägsnandet från den ontologiska giltigheten 

innebär då också en sorts avsaknad av uppenbar och tydlig peripeti. 

Detta resonemangs anknytning till frågan om teaterns form och material – och frågan om 

generalisering – har jag redan tangerat: Är det så att ett uppbrutet språk genom sin form inte 

gör anspråk på att vara begriplig och undandrar sig på så sätt generaliseringens mekanik? Är 

teaterns kollektiva upplevelsesituation en hämmande överbyggnad som skulle kunna liknas 

vid den kränkning det kan innebära att bli innefattad i en generaliserande formulering? 

 

 

Tolkningen ur läsningen och görandet 1 

Dikten aktiverar flera olika språkliga nivåer och sätter på så sätt fart på ett inre (internt, inom-

språkligt) resonemang  som måste betecknas (avläsas och beskrivas) som språk-kritiskt. Man 

skulle därför i en första tolkningsansats kunna säga att grunden för förståelsen av dikten är 



den Ahlinska 21 beskrivningen av språket som tudelat, eller snarare som uttryck för två olika 

mänskliga behov nämligen: ett teckensystem som hjälper oss att göra oss förstådda av andra; 

ett uttryck för en uppsättning värderingar och intressen som är mer eller mindre insinuant och 

krigiskt  och som undertrycker andra intressen, andra förråd i språket. Förlängningen av en 

sådan observation, en sådan hållning till språket, gör det fullständigt begripligt att den 

tänkande författaren (poeten) har som främsta ambition att vrida sig ut ur sitt språks 

ideologiska/kulturella dräkt och försöker skapa en läsbarhet som är ny, egen. Detta kan betyda 

att “språk” hos Beckman (i Farstu) mer knyter an till begrepp som ideologi och troslära – 

begrepp som B är misstänksam emot eftersom de bär i sig vad jag tidigare benämnt 

generaliseringens mekanik. Polerna Ideologi och Troslära och spänningen dem emellan likväl 

komplikationen att vara underställd den ena eller andra, blir därför diktens epicentrum, där 

dramat utspelar sig. 

Generaliseringsbegreppets komplexitet och varierande konstitution framträder just när 

det sätts i användning och det är också då motsättningar mellan tolkningar, eller snarare 

värderingar av dess värde i olika tankemodeller, framträder. Med en sådan blick gör jag 

följande beskrivning.22  

Påtagligt i dikten är den för konkretismen självklara hanteringen av språket  både 

som faktiskt konkret och metaforiskt. Den konkreta nivån leder oss genom ett 

möjligt narrativ som redan i mitten av den första strofen målar fram spänningen 

mellan vi och du, vi och dem. Här finns ännu inget uttalat Jag men tilltalet 

rymmer ett tydligt subjekt som ingår i diktens Vi tillsammans med Fjodor och 

Rainer Maria, de står nära varandra, de är vänner (Beckman inspirerades av 

författarna Fjodor Dostojeskij och Rainer Maria Rilke). Diktens andra strof inleds 

med ordet Innesluts vilket förändrar, eller indikerar, att Vi-grupperingen har 

ändrat kvalitet. En tvingande energi blir synlig och generaliseringstematiken 

träder in i spelet när Vi betecknar de som underställs (tillber) Gud och 

pingstförsamlingen eller Marx och manifestet. Talet från de båda grupperingarna 

blir frenetiskt (dogmatiskt) med vi gu(d) i ena ringhörnan och vi ma(rx) i den 

andra.  

 

Beckman växte upp i ett religöst hem, och sedan i vuxen ålder engagerade han sig politiskt på 

vänsterkanten. Det är dessa två formuleringssystem, eller världsåskådningar, som jag alltså 

väljer att benämna som generaliserande. Är det rimligt att göra det, är det en användbar 

benämning (anklagelse)?  De religiösa rörelsernas självsyn, likväl som de politiska, är att 



deras verksamhet, energi, arbete, tro och övertygelse är inriktad på det allmännas bästa 

(såsom den  filosofiska traditionen  – se Nordestam-citat ovan). Utifrån det perspektivet skulle 

dessa rörelser inte se sig som generaliserande i någon förtryckande eller uteslutande mening 

utan i så fall enbart i det godas tjänst. Min uppfattning är att Beckman skriver fram en kritik 

av denna självsyn (vilket då implicit blir en kritik av Platon) som går ut på att deras 

övergripande formuleringar är alldeles för grova verktyg.  

Diktens tredje strof börjar i ett anspänt läge där de båda lägren, var för sig, är 

irriterade och förbannade och precis då möts de. Det blir en kollision i farstun. 

Konflikten (kriget) är nära. Då infinner sig ett nytt Vi, ett Vi som är alla, all de 

som sitter i sina respektive föreningslokaler, och som på randen till kriget beslutar 

sig för att mötas i farstun och tillsammans vräka lampan över ända.  

Denna lampa är hos Beckman inte enbart det ljus som de religiösa förkunnarna eller de 

politiska förespråkarna hävdar att de sprider utan också den klassiska bildningens ljus (Platon-

krigaren i farten igen). Men varje ideologi är reducerande, förstelnande, och avvisande av den 

enskilda personen och han menar alltså att vräkandet av lampan över ända är den handling 

som krävs för att bli kvitt de formuleringar – generaliseringar – som hindrar oss ifrån att 

mötas (ideologierna är extatiska, bortom dialog). 23 De hittar lösningen: se not tjugotvå.  

I den här belysningen är det nog diskutabelt om mitt försök att beskriva diktens centrala 

tematik med hjälp av generaliseringsbegreppet är så lyckat? Komplexiteten som texten 

rymmer kräver andra begrepp för att verkligen bli genomlyst, det är klart. Men för det 

konkreta teaterarbetet kan man påstå att fördelen med att använda begreppet  är att det finns 

där tillgängligt, oftast rimligt rätt förstått i det dagliga språket. Begreppet bär inte sällan på en 

emotionalitet som i arbetet på teatern, i samtal med ensemblen, gör det användbart. 24  

 

 

Tolkningen ur läsningen och görandet 2 

eller  Skådespelaren som utredare (hermeneutiskt skådespeleri) 

Diktens hållning är observerande och i min läsning är jag på jakt efter att finna den position 

utifrån var observationen görs. Men Beckmans avoga inställning till att betrakta livet utifrån 

ett centralperspektiv, utifrån en position med en förgrund och bakrund, bekräftar att han anser 

att allt, alla ting och allt levande, går att suga gestaltning ur, vilket gör min jakt fåfänglig. Det 

är också en antiauktoritär hållning som inte tar avstånd från förnuftet men strävar efter den 

öppenhet som ovetandet präglas av. I inledningen av sin genomgång av den platonska 

dialektiken, talar Gadamer om att “Vi måste fördjupa oss i frågans väsen, om vi skall kunna 



reda ut den procedur som utmärker den hermeneutiska erfarenheten.” 25 Denna uppmaning 

(som han sedan fortsättningsvis ägnar texten åt att fullfölja) tangerar den grundhållning som 

iscensättningsarbetet utgick ifrån, vilken var att ställa frågor till texten om vad den skulle 

kunna betyda. Man kan också säga att iscensättningen inte hade som ambition att förstå 

(meningen med) texten utan en ambition att skapa mening.  

Tre människor, tre karaktärer som heter Jöran, ReinerMaria och Fjodor står på scenen. 

Fiktionen är att de är ett “band”, en sorts performancegrupp, ett gäng som brukar spela och 

göra grejer tillsammans. De har bjudit in publik nu för de har något de vill visa, en konsert, en 

föreställning. De har en lite halvtrasslig gruppkommunikation som ofta resulterar i att de inte 

riktigt vet vem som bestämmer, men nu är det Jöran, som har tagit med sig en dikt. I 

föreställningens struktur är inbyggt ett undersökande som blir tydligt då Jöran inte vet hur 

dikten ska framföras/ gestaltas och därför prövar de olika varianter. Det finns därför i dess 

grundläggande utstrålning en osäkerhet och tvekan över om det är så eller så denna fråga, 

detta ord eller fras ska formas och föreställningen söker kontirnuerligt inte bara sin betydelsen 

utan också sin form: Den frågar hela tiden om det är detta eller detta som texten betyder. En 

sådan iscensättningsestetik hämtar sin bäring i tanken att om gestaltningen rymmer en 

frågande och undersökande hållning, speglas och sanktioneras det eventuella oförstående och 

den eventuella förvirring som finns i publiken, av det som sker på scenen. Jag anser nog att 

detta kan beskrivas som en anti-generaliserande taktik. Gadamer säger vidare att “Frågan 

träffar det tillfrågade med bestämda avsikter. Frågan bryter så att säga upp det tillfrågades 

Vara”.26 Här skjuter Gadamer fram dekonstruktionens betydelse och kraft i förgrunden, som 

ett verktyg att komma vidare i förståelsen. Bilden och energin i detta uppbrytande klingar 

samstämmigt med iscensättningen av Farstu. Den tydligaste skillnaden är dock att 

föreställningen, mitt i sitt vacklande frågande, strävar efter att skapa en kommunicerande 

konstnärlig gestalt. En gestalt som i sin lek med tolkningar kanske skulle kunna beskriva som 

en hyllning till hermeneutiken.  

 

 

 

Teaterns oundvikliga otympliga påtaglighet (låt människan vara vilsen)  27 

 

   C 

Teaterns påtaglighet är ett problem!  

 



   J 

Vad är det problemet? 

   C 

Teaterns oundvikliga otympliga påtaglighet! 

 

   J 

Vad? 

 

   C 

Den konkretisering som iscensättandet innebär – placeringen av en text i en kropp – utgör en 

brutalisering av allt det tänkande och kännande som människan är kapabel till, även om texten 

semantiskt eventuellt strävar efter att spegla denna komplexitet.  

 

   J   svagt för sig själv 

Man kan också säga att varje formulering är fullständigt ofullständig och den tysta 

männsikokroppen därför den fullödiga representationen. 

 

   C 

Sen återerövras, eller återuppbyggs, denna komplexitet inne i varje enskilt subjekt i publiken. 

Men bara till viss del eftersom det mottagande subjektet gör sitt återuppbyggande utifrån sin 

längtan efter förståelse, sina begränsade erfarenheter och, framför allt, sina förutfattade 

meningar. . . 

 

   J   svagt för sig själv 

Och generaliseringar! 

 

   C   starkare och starkare 

 . . . och återuppbyggandet sker inom ramen för dessa. Alles gut. Mot denna observation kan 

frågan bara bli: hur kan teatern formas så att den uppmuntrar en opposition mot denna 

subjektiva  och begränsade förståelselängtan och istället erbjuder en möjlig expansion?  

 

   J   går och sätter på en skiva 

 

   C   lyssnar, lugnar sig, på golvet  



I skådespelarens process med att finna fram till en gestaltning –  av såväl en djup och 

avancerad text som en enkel och ytlig – är hennes kropp i rummet den oundvikliga och 

besvärande otymplighet ur vilken allt tar sin början. Utan att tänka tanken, enbart ur själva 

upplevelsen av ovissheten om hur materialet ska formas är hon, och vill vara, rå.  

     C sjunger till 

Arbetet med att få texten att vibrera i kroppen, med att på något sätt förstå varför orden yttras. 

 

   J   som satt sig i soffan 

Till skillnad från att förstå vad de betyder?  

 

   C 

jaaa, och att sätta dem i kontakt med en levd eller imaginär erfarenhet skapar ofta en känsla av 

att inte veta, inte förstå.    

     reser sig, sätter sig i soffan bredvid J 

Brutaliteten träder fram när karaktären yttrar det uppenbart ogenomtänkta och på så sätt visar 

upp bilden av att människans inre är större än hennes språk.  

 

   J  

Då säger jag, att brutaliteten träder fram när karaktären yttrar det obegripliga och på så sätt 

visar upp bilden av människans försök att med hjälp av språket förstå sin tanke, sin känsla och 

sin situation.   de lyssnar, helt stilla,  till musiken   
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komplexiteten i exempelvis Gadamers begreppsbildning/uppfattning. Detta får mig att misstänkliggöra min (lekfulla) impuls och då ser jag mig stå där öga mot öga med min 

självreducerande tendens. Denna beskrivna sekvens tror jag rymmer en fråga om mognad. Frågetecken: När det intellektuella arbetet obemärkt införlivar en vetskap om att den 
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institutionsteatrarna är synnerligen god. Stockholm, Malmö, och Göteborg och nationalteatern själv, Dramaten, lockar publik med god empatisk dramatik.” (SvD 120104). Formuleringen 
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företag. När denna kvalitet på kritiken dominerar under en längre tid får det naturligtvis effekter på teaterns konstnärliga val och i förlängningen på det demokratiska samtalet. 

16 Gadamer säger i Sanning och metod, sid 110: “Men uppenbart gives ingen skarp gräns mot den tysta läsningen; all förstående läsning är redan ett slags tolkande reproduktion. Betoning, 

rytmisering, osv. utmärker också den tystate läsning. Betydelse och förtåelse är tydligen så tätt förbundna med språklig materialitet att förståelsen alltid inbegriper en inre stämma.” Denna 

inre stämma som Gadamer talar om här klingar alltså och skulle den inte hitta sin klang skulle läsaren inte förstå. Att ta denna inre stämma och undersöka den, att lyssna till den, att 

prövande förändra dess klang blir då ett sätt att undersöka textens betydelse.   
17 Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod, sid 109 
18 Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod, sid 108 
19 “Läsningen synes helt avskild från all den tillfällighet och kontingens, som utmärker det offentliga föredraget eller framförandet.” Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod, sid 109 
20 Jag tror inte, när det gäller detta med den kollektiva konstupplevelsen/riten att det går att underskatta betydelsen av Gadamers intresse, kunskaper och engagemang i religiösa 

frågeställningar och aspekter. Här finns varken plats eller tillräckliga kunskaper för att redogöra för detta i detalj.   

21 I Christer Ekholms avhandling om Beckman – Ekholm, Christer. Nervositeten kommer utifrån, Om Erik Beckmans tidiga författarskap. Symposion 2005 – figurerar Lars Ahlins 

författarskap och estetiska hållning som en återkommande referens. Detta dels för att Beckman själv ansågs sig stå i en sorts ständig dialog med Ahlin, men kanske i än högre grad för att de 

båda ägnade sig åt frågan om förhållandet mellan språkets materialitet och de stora ideologiska (Beckman) och religiösa (Ahlin) frågorna. Det följande resonemanget är delvis hämtat från 

en jämföresle/överföring av Ekholm där han låter Beckman överta en formuleringa av Erik A Nielsen som handlar om Ahlins språkhållning (Nervositeten kommer utifrån, sid 64). 

22 Detta är inte en beskrivning  av ett, vad man kanske skulle kunna kalla, diktens skeende utan en mycket reducerad beskrivning som enbart tar sikte på att ringa in 

generaliseringstematiken (som slalom runt det mångfacetterade). Som komplement följer här i noten en något mer fyllig reflektion kring diktens narrativa linje och betydelse: Limpan – 

eller i detta ungefärliga - LIMPAN finns i köket, arbetarköket, det som barnet gillar, den lilla grabben gillar att äta när han kommer hem från skolan, Skogaholm, med sirap, söt och 

onyttig, I DETTA (sammanhang) placerar oss i nuet och på platsen, här, just nu men sen kommer UNGEFÄRLIGA – för första gången – som en uppmaning till att inget är/blir i 

varseblivningen det som ordet uttalar, allt är ungefärligt i all kommunikation (i all Beckmans dikt, d.v.s. i hans medvetande finns insikten att inget är fast), det UNGEFÄRLIGA är viktigt 

som kvalitet, som frihet, som möjlighet, som undanglidande, godtyckligt(?). sammanhang snarare: lampan Det ungefärliga sammanhanget är det språkliga sammanhanget som per 

definition är ungefärligt. Så SAMMANHANGET är inomspråkligt men det är också möjligt (rimligt?) att sammanhanget är livet, det stora, i den oräkneliga räcka av intryck, saker, ting 

som vi ser, observerar och som blir bärare av känslor och minnen. SNARARE signalerar kritik, förändring, dubbelhet och riktning bakåt. LAMPAN tänds och skapar skuggor, konturer, 

ljuset skapar atmosfär, rum, rum av minnen, jag själv minns rum genom dess ljuskvalitet, LAMPAN ger kyla eller värme, ger hemkänsla eller känsla av allienation LAMPAN är ett ting 

precis som limpan och det/den finns i hemmet (se nedan), fickLAMPAN, golvLAMPAN, takLAMPAN, väggLAMPAN, arbetsLAMPAN, sängLAMPAN – LIMPAN/LAMPAN är också 

lek, språklek + ett enkelt påvisande av språkets fragilitet – och hur fantastiskt det är, limpan/lampan visar på B.s språkfokus, hans språkkritik. tänder konturerna i våra Raden är satt något 

längre till höger på sidan, hur hör de ord, de rader som är satta längre in på sidan ihop? Lampan TÄNDER snarare än lyser upp, på ett sätt säger det att lampan inte är en lampa utan att det 

är ett inre ljus, hjärnan? tanken? Man kanske också kan säga att det är lampans ljus som tänder konturerna. Lampan tänds – har den varit släckt? – och KONTURERNA är inte innehållet, 

KONTURERNA är skalet, den yttre kanten av oss, det om skiljer oss från världen(luften)utanför KONTURERNA är de man ser när ljuset är svagt, KONTURERNA är kanten, de är 



                                                                                                                                                         
samtidigt tydliga och otydliga I VÅRA - vi är flera, han är flera, han (B) riktar sig till oss? eller berättar om den grupp som han befinner (befann)sig i? min upplevelse är att han riktar sig ut 

mot läsaren/lyssnaren (en variant där de på scenen är gruppen VÅRA, en variant där alla i rummet är gruppen VÅRA). Jag känner också att VÅRA är ett erbjudande från B, ett erbjudande 

om ett “tillsammansliv”, om en gemenskap, och en signal om att han ser inte bara sig själv utan alla människor därute i världens röra, han signalerar förståelse och solidaritet. 

ungefärliga ansiktsovaler UNGEFÄRLIGA igen, förstärker känslan av att B vill markera språkets ungefärlighet, markera att det vi ser inte är allt, inte är det som är helt och riktigt sant, det 

UNGEFÄRLIGA kan användas som en öppning och som ett dialogisk “fönster” (det finns inte ett sätt att se saker), det UNGEFÄRLIGA påminner mig också om barnet som inte är så 

angelägen (?) om att det skall vara exakt rätt hela tiden. ANSIKTSOVALER (jag tänker på Tony Ouesler och hans ägg med projicerade ansikten) är så starkt, så fyllt av kraft och uttryck, 

där finns människans allra mest egenartade kännetecken, ögonen, samtidigt som ANSIKTSOVALER påpekar likheten i form mellan människor – alla dessa människor – alla dessa 

ANSIKTSOVALER, flera, många och ovalen är konturen, ramen – vi ritar en oval, det ser först ut som ett ägg, sen sätter vi dit två ögon och då blir det ett ansikte. och vi blir vi vi vi Ställt 

mot ansiktsovaler blir VI en grupp av människor, vi BLIR till i gemenskapen, i spelet med andra, i relationerna till (vän, mamma, pappa, kungen, …) men VI VI VI berättar att det finns 

många olika grupperingar (troende, marxister, royalister, konservativa, ……) som vi (du och jag och alla) tillhör samtidigt. Vad tycker B om VI? Tycker han om det kollektiva, 

generaliseringen som oundvikligen uppstår i grupperingen, i VIet? och du du – Fjodor Rainer Maria DU = FJODOR Dostojevsky  DU = RAINER MARIA Rilke. Dostojevsky och Rilke 

var båda betydelsefulla för B, påverkade honom. Kanske kan man säga att att han (B) förenar sig med, vill bli ett med Fjodor och Rainer Maria? Men DU DU är också du du där ute (i 

publiken), i världen, många du blir ett vi.  blå i ansiktet och nära nära Vem är BLÅ I ANSIKTET? Blå i ansiktet när man inte kan andas, ett uttryck: tar i så att han är blå i ansiktet! På 

något sätt, fråga mig inte varför, får det mig att tänka på Ett moln i byxor (blå i ansiktet) – har det med klangen att göra? Finns det något, någon berättelse, hos Dostojevsky, (eller Rilke, 

men det låter mer Dostojevsky) som innehåller det uttrycket? BLÅ I ANSIKTET = tar i ordentligt (men utan resultat?)  OCH NÄRA NÄRA det är Fjodor och Rainer Maria som är nära!? 

Allt är nära där i hemmet (utspelar sig hela Farstu i hemmet, B.s barndomshem?) upprepningen av ordet skapar en känsla av talsrpåk, av rytmmedvetenhet, av intimitet, av förstärkning och 

kärt(?) Vi här i rummet är NÄRA NÄRA.  vå våra vi – nära du du indrag. VÅ – är det ett försök att säga våra med en stavelse, som du, som vi? Man ser senare i dikten hur B förkortar Gud 

till gu, pingstförsmlingen blir pi, och blir o. (behöver man säga ut hela ordet?) ett rymsikt klanglig spel/lek, men vad är det som vi (våra) äger/har/vill behålla? vad är det som är vårt? 

VÅRA erfarenheter, VÅRA familjeband, VÅRA blickar, VÅRA känslor, VÅRA upplevelser? VI har VÅRA vad?  Allt i livet är nära – familjen, känslorna m.m. – man är nära även i 

ensamhet (om man lyssnar till känslorna – som är nära), att vara nära är att leva (enligt B?) NÄRA DU DU här upprepas DU som i parallel till nära nära tidigare. Vill vara nära dig? Är nära 

dig - Fjodor, Rainer Maria? Pappa, mamma oavsett om jag vill det eller inte. nä nära – vi vå våra vi  indrag. NÄ kan låta som nej, kan vara ett försök att säga nära enbart med en stavelse 

NÄRA upperepas VI, vilka är vi (nu igen?), utsrålar både lycka över att VI är där och missnöje med detsamma. VÅ – en ensatvig variant av VÅRA.Hur långt är tankestrecket? Vill man 

arbeta med jämn och regelbunden puls är det två slag (3.an och 4.an i första 4/4).  Innesluts i vi vi vi  INNESLUTS, i familjen, i mammans armar, där finns värme, grupptillhörighet,men 

också, mot bakgrund vad som följer ett inneslutande i dogmer och generaliseringar, i det som B ogillar. Ordets betydelse och värde är dubbelt, det bär på kontrasterande kvaliteter men jag 

tror att det för B kanske är mer negativt än positivt. I VI VI VI låter för mig något argt och irriterat (vafan tjatar ni om!), men upprepningen berättar också att det finns flera olika VI, flera 

olika grupper, som vi tillhör, som vi tvingas att tillhöra (som vi vill tillhöra). Gud och pingstförsamlingen GUD = gud och något som fanns runt köksbordet när B växte upp, pappan var 

prost/präst men inte i en pingstförsamling vad jag vet (kolla!). Gud, trosfrågor, var ständigt närvarande hos B och får i den bemärkelsen betraktas som något positivt, även om B inte var 

troende. PINGSTFÖRSAMLINGEN är för B ett VI, en generalisering, en gruppering och som sådan problematisk och av B utsatt för kritik – han gillade inte grupperingar, gillade inte att 

ingå i grupperingar. 

Marx och manifestet MARX, manifestet och kommunismen är en annan gruppering, generlisering, dogm som är motpolen till Gud och Pingstförsamlingen (den förste slår den andre i 

huvudet med bibeln, den andre slår den förste i huvudet med manifestet). Marx, MANIFESTET och kommunismen var/är ett annat vi som det då – på 60tal – var politiskt korrekt för en 

konstnär att alliera ig med. Ett vi som B inte ville ingå i. Dels p.g.a. av sin ovilja till generaliseringar och sanningsägande, dels för sin ovilja att ingå i kollektiv, han vill stå fri däremellan.    

vi gu och pi gu o pi  Vi - gud - och – pingstförsamlingen (pianot) – gud – och - pianot (pingstförsamlingen).  vi ma och ma ma o ma Vi – Marx – och Marx – Marx – och – Marx, Vi – Marx 

– och Mamma – och Marx, Vi – Marx – och Mam-ma – åååh mamma, Vi – Marx – och Marx – Marx – och Marx, 

Vi – ma (enstavig variant av mamma) – mam-ma – och - ma (enstavig variant av mamma), alltså hela raden en hälsning/ vädjan/rop till mamma, Vi – ma (enstavig variant av mamma) – 

mam-ma – åååh – ma, Vi – ma(ma) – mamma – och – manifestet, Vi – Marx – mamma – och manifestet.  talar tunga mi o tunga di Min tunga talar och din tunga talar. Talar tungan min 

och tungan din. TALAR – vi talar med varandra (men vad betyder allt vi säger? förstår vi varandra? tungan bara går, tungan blir aldrig trött). TUNGA – kan vara tunga men också det 

avhuggna tungan, MI är det avhuggna Min. O – och, TUNGA – tungan? DI – det avhuggna din.  tunga vi o våra tungo vi  TUNGA – här lättare att läsa just tyngden, tunga, vi är tunga. 

Också: (Se)tungan, vi och våra tungor, vi (talar med varandra med våra tungor). TUNGO (r) – pekar på att det hela tiden(?) har varit fråga om tungor.  Men någon går ut   MEN – skapar en 

känsla av aktivitet (Men då så hände det att …), alternativ, då händer något, skapar en känsla av “en annan utsiktspunkt”, ordet MEN driver framåt. NÅGON – i familjen? av oss? en person 

som ingår i kollektivet, det stora sociala sammanhanget, en NÅGON har en åsikt, reagerar, gör något GÅR UT – lämnar oss, lämnar rummet, lämnar diskussionen (vi talar, våra tungor 

talar). och svär – fan   OCH SVÄR – just svär, inget annat, en någon är arg upprörd, denna någon går ut i Farstun och svär FAN (fanstyg), jävlar, jävulen, B väljer fan för att det är 

enstavigt och relaterar då rytmiskt till det efterföljande Gud.  och någon kommer in OCH NÅGON – annan, någon med en annan åsikt, någon med en annan dynamik. Dessa 

NÅGON(några) är kroppar som i sin tur är symboler för åsikter, livshållningar, ideologier: två kroppar med motsatt dynamik (livet – döden, glädje – sorg, Marx – Gud, rött – grönt, att 

svära – att be, jävulen (FAN) – Gud,  …) KOMMER IN i Farstun. och ber – gud  OCH BER, att bedja en bön det gör den troende, att be – att svära (häda). GUD är Gud, den Gud och det 

gudsbegrepp som B vuxit upp med. och de möts: DE = fan och Gud, de olika åsikterna, de olika åsikterna, de olika ideologierna, de olika livsåskådningarna MÖTS, krockar, smäller ihop, 

studsar mot varandra, ser varandra. i farstun. I FARSTUN möts kontrasterna, de skilda livshållningarna, farstun är det rum vi bör våga vara i, det är en “krockplats”. B dukar vackert i 

Farstun, han äter spenat där, han får bud från farstun – och sin far.  En plats där åtskilda ideologier möts. I farstun! Farstun är viktig (viktigast?) därför upprepar B. I FARTUN, 

utropstecken – alltså, hör upp, se, förstå, hajja att: det är i Farstun det händer. Och vi fattar alla tag VI alla här, vi i rummet, vi i hemmet, vi runt köksbordet, vi familjen, vi som känner oss 

instängda, vi som inte är i Farstun, FATTAR (förstår), tar tag i ALLA, vi alla, FATTAR ALLA indikerar att det görs unisont? FATTAR ALLA TAG i lampan, ett gemensamt grepp, en 

gemensam reaktion. och vräker lampan över ända OCH VRÄKER – inget annat än just välter, kastar bort, förstör, tar bort LAMPAN som visserligen ger ljus men är här en symbol för det 

trancendenta (?), det ljus som endast skapar konturer (inte lyser upp det som verkligen är livet), ett ljus som förför, som ger en atmosfär men som inte visar fram tingen/sakerna som de är 

(utan “målar” fram en otydlig tydlighet). ÖVER ÄNDA används vanligtvis, som uttryck för och i sammanhang där människor är inblandade(?), alltså inte ting, saker. En alternativ 

skrivning av raden skulle kunna vara: och välter lampan  Vräker är vålsammare, över ända signalerar människa (och signalerar stup; vräker lampan över stupet?). och rusar ut och möts: i 

farstun  Sekvensen är: fattar tag – vräker – rusar ut, den är våldsam, kraftfull, bestämd. RUSAR UT – det går fort, det är bråttom, en reaktion, vi (som ingår i gemenskapen)rusar ut (bort 

från den – falska, generaliseranade, förtryckande gemenskapen) OCH MÖTS, vilka möts där? jo de motsatta åsikterna, vi som (satt runt bordet – det bord som kanske vräks åt 

sidan?)diskuterade (mi tunga o di tunga), vi som inneslöts i - det förtryckande  - kollektivet. och hittar lösningen och hem: HITTAR – accepterar, förstår, ser (i ljuset från fönstren) 

LÖSNINGEN som ligger i(?) att se och acceptera olikheterna i våra språk, men också att se, och höra, konventionerna just som konventioner och tingsbeskrivningar. Jag tycker detta – i 

ljuset av den anaforiska uppräkning som följer – berättar om en från B kommande kritik mot den slibbiga “förståelsen” som ryms i den godhjärtade idén om att “vi är alla lika”, “vi kan alla 

förstå varandra”. Istället; avgörande för förståelsen (av dikten, av varandra)– vilket Beckman med diktens följande positionsuppräkning vill hävda –  är att vi tilldelar varje enskild individ 

en absolut unik och okränkbar position. Först när denna position är min och endast min så blir jag sedd (erkänd, bemött, tilltalad). Afrikan till Afrika!  Pakistan till Pakistan! Vällingbo till 

Vällingby! Jag till Prästmon! B bodde i Prästmon. Per till Perstorp!Göte Göteborg! Lär oss våra språk och dialekter LÄR OSS vi kan inte nu, det är något vi är oförmögna och uppenbart 

av fortsättningen är det kommunikation som vi inte kan, vi behöver ett språk för att kommunicera OSS VÅRA vi är flera som är valhänta (ensamma, okommunikativa) talar B om de som 



                                                                                                                                                         
sitter runt bordet, familjen (som jag alltså tror är scenen för Farstu) SPRÅK OCH DIALEKTER alltså inte bara språk utan dessutom fördjupningen som är dialekten, det som utvecklas i 

regioner och som både förenar och utestänger (men här, p.g.a. det bedjande tonfallet, säkert är en längtan efter djupare kommunikation(?). LÄR OSS kan vara: låt oss acceptera olikheterna 

istället för att sudda ut dem. LÄR OSS kan vara: få oss att se/höra olikheterna SPRÅK OCH DIALEKTER är statusbärare och grogrund för utestängande, bedömning (bättre eller sämre 

[bildning, ekonomi]). Om han ber om att “lär oss våra språk och dialekter” så ber han om insikt. numret på vår sko och skjorta. Nummer, NUMRET, är neutrala och betäckningar utan 

status, värderingsbefriade beteckningar.  
23 Det intressanta är att B själv var ideolog och jag tolkar denna motsättning som att han vill påpeka att demokrati (som bygger på ett system) endast kan vara levande om de ideologier 

som håller uppe demokratin kontirnuerligt ifrågasätts. 

24 Det emotionella engagemanget ger oftare upphov till följdfrågor. Några av dessa i vår process var: Vilka begrepp är besläktade med generaliseringen?  Hur avgränsar vi generaliseringen 

som begrepp från fundamentalism, dogmatisk, rasism? Kan en återupprepad erfarenhet rättfärdiga en generalisering? I vilken grad är uppstannande och generalisering besläktade?  

25 Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod, sid 173 

26 ibid 
27 I sin beskrivning av vad  den dialektiska teatern kräver för att finna sin dynamik,  använder sig Berthold Brecht av begreppet Das plumpe Denken – Det råa (obearbetade, brutala, 

dumma, plumpa) tänkandet. Han säger: “Det viktigaste är att lära sig tänka rått. Det råa tänkandet, det är de storas sätt att tänka.”  Walter Benjamin för tanken vidare: “Det är många som 

tror att dialektikern älskar det subtila … Men det är det motsatta. Det är den råa tanken som är grunden för det dialektiska tänkandet och är inget mindre än teorins hänvisning till praktiken 

… en tanke måste vara rå för att finna sin gestalt. (… en tanke måste vara rå för att finna sin handling/konsekvens/för att kunna omsättas i handling)”  Benjamins vidareformulering gör  

frågan om “det råa tänkandet” högintressant när den sätts i förhållande till  teaterns praktik. Det råa tonar då fram på flera sätt och besläktas med det brutala och det otänkta.  I 

skådespelarens process med att finna fram till en gestaltning –  av såväl en djup och avancerad text som en ytlig och konkret – blir påtagligheten av hennes kropp i rummet både en 

besvärande otymplighet och den bästa möjligheten till kontakt. Dialogen jag skrivit här kan beskrivas som en inledning på ett tankearbete kring teaterarbetets flegmatiska intellektuella 

kapacitet. Resonemanget hämtar energi och inspiration från erfarenheterna med Beckmanuppsättningen men det är bara påbörjat och min förmodan och förhoppning är att det kan utvecklas 

i samtal mellan Brecht, Benjamin och nutida performanceteori som exempelvis Erika Fischer-Lichte. Jag tror säkert att även Platon i ett flertal texter refleterat över det råa tänkandet, dess 

gestalt och effekter? 
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